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Melléklet a "KALAUZ" 9--10. számához.

Az irva-olvasás módszere physio-psychologiai alapon
vizsgálva.

Irla : Koboz József.

(Folytatás és vége.)

Ill.

Mi könnyebb (normális viszonyok körött) ezt a két

belűtbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi és r (továbbá összetételeit ir, ri, rir, iri) o 1vas n i

megtanulni, vagy pedig ir ni? Kétségkívül olvasni. Ugy az
elmélet, mint a gyakorlat e mellett bizonyit.

E szerint az olvasás mestersége a k ö n nye b b, az

irás pedig a neh eze b b. Ámde minden oktatás módszer-

tanának a legelső, sarkalatos elve az, hogy: »a könnyebb-

ről haladj a nehezebbre" az egyszerüről az összetettre !«
Igy most szepen kivaglam magam alól a fát. Mert

ha az olvasás a könnyebb, az irás pedig a nehezebb.:
akkor az Elemi s kövelöinek módszere voltaképen az igazi,

az észszerű, a követendő! ...
Vegyük egy kissé közelebbröl szemügyre a dolgot.

Ugy vetve fel a kérdést, hogy mi könnyebb a gyer-

meknek, megtanul ni egy belü nyomlatott alakjának meg-
felelő szóhangot artikulalni, . illetőleg a hang hallatára a

megrelelő bangképet (betűt] felidézni az öntudatban, vagy

pedig a hallott hang ruegfelelő bangképének az öntudatban
való felidézése mellett, még ugy beidegzeni a kar s kéz-

izrnokal, hogy azok öntudatos mozgási eredménye a fel-

idézett hangkép (belü) alakjának le irá s a legyen: a vá-

lasz csakugyan nem lehet más mint az, hogy az első (az

olvasás) a könnyebb és egyszerübb; a második (az irás
momentuma) a nehezebb és összetettebb. A miből a le-
vonható azon átaláncsan érvényben levő eljárás-mód,'

hogy egy betü iratásánál az els Ő m o 111 en tum abe t ü

alakjának megismertetése, olvastatása s más
3

. .



ese tI e g már ö s m e r t bet ü a lak o k kal val ö ö s z-

sze has o nl i tás a leg y e n, s csak azután következzék a

betü iratasa, illetőleg alkatrészei szerint való kelétkezte-
tése, s e sorrendben való alakítasa.

Tehát a betűt előbb elolvastatui kell s csak azután

iratni!

Ez a psychiologiai folyomány. De tévedés ezt a sza-

bályt ugy általánosítani, hogy előbb olvasni tanuljon a

gyermek, s csak ha már olvasni tud, következzék az irás.

Mert ez épen nem volna a könnvebbröl a nehezebbre

való haladás. De hiszen ez ellentmondás! Nem az. Nem

ellentmondás azért, mivel az olvasás-tanulás nemcsak a

betük megismeréséből áll, hanem főleg a különbözö betü-

alakoknak egymással való ö s sze has o n lit á s á ból, a

betűcsoportok á l tek int é s é b ő 1.

Ha ugyanis a gyermek előbb csak olvasni tanulna

nyomtatott belüalakokat a la Elemi, ugy az időpazarlás

daczára, előállana az a nehézség, hogy abe tbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü a lak o k

fix i 1 '· 0 z ása ige n neh eze n men n e, nemkülömben a

a betűcsoportok áttekintése (az olvasás folyamata). Mikor

görögül tanultam olvasni, ugy könnyitetlem meg magamnak

a dolgot, hogyabelüket többször leirtam. Ha egy idegen

szöt, vagy tulajdonnevet, a melynek jelentését nem ösme-

rem, emlékezetembe akarok vésni, mit teszek? Többször

egymásután leirom. Hogy micsoda physio-pschologiai pro-

cessus érvényesül itt, azt az előadottakból mindenki ösz-

szeállithatja magának: csak ismételném magamat, ha itt
ujra le akarnám schéma szerint a szabályokat vezetni.

Még csak azt óhajtom itt rnegjegvesni, hogy pályám kez-

detén egy osztatlan iskola chaoszában találtam magamat,

a melyben az 1. osztálynak nemcsak magyarul, de már

németül is kellett irni-olvasni tudnia az év végén, ha csu-

fos vereségnek (esetleg a szó szoros értelmében) nem

akartam magamat kitenni. Ugy segitettem tehát magamon,
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hogy a belüismertetés fokán cse n des fog l a l k oz á s u l

a nyomtatott betűalakok rajzoltatásával iparkedtam fixi-
rozni a betűalakokat. Irás által fixirozzuk a betűalakokat. s

gyakoroljuk magunkat legjobban a betücsoportok gyors és
biztos áttekintéséhen. Ha tehát a biztos és gyors olvasni

tanulás, érdekében Elemi azt követelné, hogy p. o. az
okt a tás 1-4 h ó nap j a ban c s aki r nit ani t sun k
az ele m i isk o láb a n, ezt igenis érleném és helyesel-

ném, mert hiszen az irá s fol Yton o sol vas á s, a
mennyiben nem-tudunk ugy irni, hogy egyszersmind ne

olvassunk és csak azon szót tudjuk jól leirni, melynek
szóképét az öntudatban fel tudjuk idézni. A belüalakok
szemlélése visszaható ingert gyakorol a heszélö-szerve-

zetre. Tudjuk ezt tapasztalatból, mert ugyan kinek ne lett

volna már alkalma szánakoznia egy-egy felebarátján, a ki ,
levelének irása közben sürü verejlékhullalás közben bötüz-

gette a leirtakat.

Nyolcz év óta foglalkozom már siketnémák-oktatá-

sával. És az irva-olvasást mindig ugy kezelem. hogy az
első hét hónapban a növendék csak artikulál ni és irni

(irottat olvasni) tanul. A nyolczadik hónapban a nyomta-
tott betűalakok ismertetése következik, a midőn azonban

a tehetségesebb tanulók, már minden nyomtatott betü-

alakot ismernek. A kevésbé tehetségeseknél pedig legfeljebb
4 hetet vesz igénybe a nyomtatott betüalakok ismertetése.
A latin nyomtatott s írott betűalakok között oly kevés az

eltérés, illetőleg oly nagy a hasonlóság, hogya ki irni
tud az ugyszólván magától megismeri a nyomtatottbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e tü -

alakot.

Visszatérve arra, hogy az irás-tanulás csakugyan ne-

hezebb-e mint az olvasás, egy oly körülményt kell figye-
lembe vennünk, mely lényegesen más alakban tünteti fel

az egész kérdést.
Mert általánosságban tekintve' a kérdést, kétségkívül

*C Y ';)
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több nehézséget okoz az irás Jeltételéül szolgáló kézügyes-

ség elsajatitása, illetőleg az együttmozgások legyőzése, mint

egyes' szóhangok jegyeinek (a betüknek) felismerése s

hangoztatása. Ámde ma már minden értelmes tanilo csak

akkor tér át a betük iratására. a rnidön a gyermek -

K. b. 6 hélig tarló í rá s i előgyakorlalok állal - már némi

kézügyességre tett szerl, illelőleg gyakorlás által az együtt-

mozgásokon elegendő módon uralkodni képes. Normális

I viszonyok közölt ugyanis hat heli irási-előgyakorlatok tel-

jesen elegendők arra, hogy az épérzékü gyermek az irás

feltételekénl s z ü k s é g e s kézügyességel elsajálitsa. Az irás

mechanikai része tehát nem okoz nagyobb nehézségeket
az épérzékü gyermekeknél.

A mi már most a k özponti idegrendszernek mükö-

dését illeti, a köz ölt schéma sklinikiai tapasztalatatok azt

bizonviíják, hogya m () tor i k u s - k ö z pon t épp qly szo-

ros összefüggésben, összeköttetésben van a sensoriens és

motoricus irás-közpoulokkal, mint az articulatio centru-

maival, ugy feltehető,' hogy azon gyermek, ki szellemileg

érett az olvasás ía n u lh a ta s á ra , érett arra is, hogy írni

meglanuljon.

Tovább menve a következtetésben, az is nyilvánvaló,

hogy az irás (betuk, belücsoportok alakitása é s s z ü k s é g -

képen való olvasása) czentrumainak gyakorlttsa illetőleg

müködtetése által az arliculalió (a: beszéd, az olvasás)

czentrumainak képességet is fejlesztjük, mivel mint lát-

luk ezen közponlok szeros összefüggésben vannak egy-

mással.

De tegyük fel ismét, hogy az irás csakugyan feltét-

lenül nehezebb volna, mint az olvasás, 'hogy honvoló-

dollabb szellemi operáczióval jár; még ez eselben sem

volna elfogadható az oktatás oly módszere, h o g s az irási

oktatást késlellessük - Elemi szerint pláne egy egész

évvel - a k ö v e tk e z ö okoknál fogva:
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oktatás menete egy mindig nagyobbodó körböz\~~()- x ; c:>" ~~

litson, vagyis mindjárt az első évben a gyermek rw~gá.9A r~ C\.~c.,C)
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sáboz mérten az összes elemi-iskolai tantárgyakat ~..:. ~

ölelje, fokozatosan tágulván, szélesbedvén a keret, foko-

zatosan s egyenletesen mélyedvén az oktatás folyamának

medre. A számtani oldatás » az adatok határozott séles

felfogását, biztos itéletoktatást, óvatos, szigoruan logikai

következtetéseket s a gondolatoknak határozott, szabatos

kifejezését- kivánja meg, mégis min djárt az oktatás első

perczétöl kezdve helyet kell adnunk e tárgynak, fokoza-

tosan bővül vén a számkör. A fogalmazási oldatás az alsó

fokon a betűalakitás, egyes szók iratása. Ha tehát min-

den tantárgynak, már az oktatás legalsó fokán helyt kell

adni, miért rekesztenök ki éppen az irás oktatását? De

meg az irás oktatásnak a módszere, mely az irást az

olvasással kapcsolatban, mint irva-olvasást kivánja ke-

zelni, a lélektan, a gyermek értelmi fejlődése törvényei-

vel teljesen összhangban áll, ugy, hogy ha még eddig ez

a módszer feltalálva s alkalmazva nem volna, fel kellene

azt az oktatás ter m ész e tes ség e érdekében találni.

2. Az oktatás egy második fontos szabálya a v á I-

t o za tos s á gelve, mely elvet ha valamely fokon, ugy

bizonyára az oktatás legalsó fokán, érvénvre kell juttat-

nunk, Az olvasási oktatást pedig tehetnök-e jobban vál-

tozatossá, mint ugy, hogy a gyermek, hol a más által

irotlat (nyomtatotlat) \olvassa; hol pedig a maga irását, .

esetleg a maga által rajzolt nyomtatott betűalakokat.

3. Az oktatásnak szintén igen fontos s figyelmen

kivül soha sem hagyandó elve az,' hogy: » az életnek

neveljünk e , »a gyakorlati élet követelményeire sulyt fek-

. tessünk «. Hogy mily nagy szüksége van minden ember-

nek arra, hogy: »a nevét leirni tudja- azt elég egysze-

rüen felemlítnem. Már pedig a közoktatásügyi miniszter
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legutóbbi jelentése szerint, a mult évben - ha jól. em-
lékszem - 18,000 oly gyermek hagyta el az iskolát, a

kik olvasni tudtak, de Írni nem: a mint hogy általában
hazánk lakossága közül több az olvasni, mint az írni

tudók száma. Mielőbb meg kell tehát kezdeni az irási

oktatást s minél több időt forditani reá, nem pedig el-
odázni. Az irás lényegében kézügyesség, melynek te-
kintve hogy a szemmérték, külsö csin, szabályosság,

gondosság is feltétel ei, anyagi fontosságán kivül a lak i
czélja is van. Tehát nemcsak anyagi, hanem alaki szem-

pontból is mielőbb fel kell lépni az irás-oktatásnak, ugy
hogy egy évig való halasztása az elemi oktatás egész for-

máját lényegesen megváltoztatná.

Az első osztályban való iratast »i d ő-, ti n t a é s
papiros p a z a r l á s n a k e nevezni, mint azt Elemi S.

teszi, az voltaképen nem egyéb, mint egy oly ide a,
mely e tan megalapitöjának érdekes önvallomás~ szerint

csakugyan: fi xe ide a !*)

*) Einlitettem már, hogy Elemi ur mult év április 11-én

megjelent az "Aradvidéki Tanitóegylet" ülésén, hogy e sorok

irójával szemben megvédje .módszerét. E sorok irójának azon

kérdésére, hogy miként tudná módszerét elméletileg megokolni.

a t. collega ur azt felelte, hogy ő theoriákkal nem szokott bi-

belődni.

- Szép! S gyakorlati szemnontból tekintve a dolgot, sza-

badna azt tudnunk, hogy hány évi iskolai gyakorlat s mily ered-

mény szólnak a t. collega- ur érvei mellett?

- Hja, kedves barátom, hiszen éppen az a baj, hogy nincs

megengedve iskolámban ezt a kit ünő módszert behozni. \

- E szerint, sem az elméletre, sem a gyakorlatra nem tá-
maszkodhatván, mi szolgál alapul t. collega urnak ezen mód-
szere védelmében?baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .

- Az én meggyőződésem: hogy ez a módszer helyes, amely

bennem ugy megrögzött, hogy ez nekem valóságos: ri x aid e á m!

Ime a vita lefolyása, az én stenographiai feljegyzésem szerint.
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IV.

Az »Aradvidéki Tanitóegylet« m. évi október havá-

ban tartott közgyülésén, mint mondani szekták, be u g~

rolt Elerninek, s a feltaláló intentiöja szerint az egylet

memorandumot intézett az irás-tanitásnak későbben való

fellépése ügyében a közoktatásügyi miniszt eriumhoz.

Aradmegye lanfelügyelőségéhez, Arad sz kir. város is-

kolaszékéhez és még sok mindenkihez. A memorandum-

ban ki lett fejtve, hogy az első osztályban eddig elért

taneredmény (főleg az irás tekintetében) nem megfelelő,

vagy legalább is nem olyan, mint a milyennek ez az uj

módszer kecsegteti a világot.")

Hogy nemcsak az aradi iskolák egynémelyikében,

de sok más iskola első osztályában is a taneredmény

talán nem megfelelő, ennek oka nem a m ó ds z er ben,

hanem annak rossz vagy lelkismeretlen alkalmazásában

keresendő.

Tapasztalataim és megfigyeléseim azt bizonvitják,

hogy az ir va-o l vas á sio k tat á s n ak éppen azon ré-

szét hanyagolja el sok tanító, amely kétségkívül a leg-

fontosabb: az irá s i é sol vas á sielőgyakorlatokat.

Felteszem. hogy minden magyar tanitó ismeri a ma-

gyar paedagogiai irodalom álláspontját az irási és olvasási

előgyakorlatokat illetőleg, amely álláspontot képviselni

hivatott Gye r t y á n f fy István, -Elögyakorlatok a magyar

irva-olvasás tanitásához. Pest, 1871;« művével.

Az a mit Gyertyánffy e művecskéjében nyujt, minden-

esetre, igen figyelemre méltö s osztatlan iskolák' számára

egészen elegendő anyag. Mindazon által hiányos ugy ezen

*) Talán nem is kell felemlitnem, hogy a memorandurn
mindenhol szépen szaporitja az eltemetett akták számát, s hogy
ennek daczára . , . mégis mozog a föld,
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kitünö művecske, mint általában a közkézen forgó möd-

szertani munkáknak az irva-ol vasasi előgyakorlatokra vo-
natkozó részük. A taniLó-jelöltnek satanitónak ugyanis

semmi nemü tájékozást nem nyujtanak a tiszta, hibátlan

kiejtés (articulatió) tniként való elérbetésere _nézve; arról

pedig, hogy az iskolás gyermekeknél gyakran mutatkozó

kiejtési hibákat miként orvosolja vagy legalább enyhitse
a taníto, egészen hallgatnak. '

Már pedig épen az irva-olvasás.. illet6leg az irva-ol-

vasási elögvakorlatok a legalkalmasabb időpont a kiejtés

hibáinak leszoktatására és pedig 1. mivel a 6 éves gyer-

meknél a hiba még nem rögzött meg és 2. mivel ezen

kerban még igen könnyű a kiejtés hibáinak leszoktatása
és legjobb sikerrel kecseglet a kezelés, mely nem lehet

más mint did akt i k a i, Az a körülmény, hogy a kiejtés
hibái, éppen az iskoláztatás ideje alatt terjednek és sulyo-
sodnak, hangosan és jogosan vádolja az iskolát azon közö-

nyösségérl, melyet a kiejtés hibáival szemben főleg hazánk-

ban tapasztalhatunk.

1890-ben AradonbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 1 6 3 m in d k é t nemhez tartozó isko-
lás gyermek kiejtését vizsgalván meg 247 gyermeknél

konstatáltam hibás kiejtést, tehát a növendékek 7'84°/o'-ánál,

megjegyezvén még, hogy ez csak a szembeötlő ejtesi hibá-
ban szenvedök száma, ,minthogy az egyes osztály íaniíók,
a kiknek közbenjöltével a v iz s g á la t megejtetett könnyen

érthető okból azon voltak, hogya vizsgálat minél kedve-

zőbb adatokat tűntessen fel, tillakoztak az ellen, hogy

kisebb hibák (a melvek azonban mint a tapasztalat iga-

zolja legtöbb esetben az iskoláztalas ideje alatt sulvosod-
nak) a kimutatásba felvéles::;enek.*).

*) Ezen azt hiszem hazánkban első ilynemü vizsgálat rncg'~
Iepő adatait "A k iej t é s hib á i az isk o 1á s gye r me k-
nél" ez. és a "Néptanitók Lapja" 1891. évf. 55-59, sz. megje-
lent dolgozatomban közöltem.
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Hogy a kiejtés hibái az iskoláztatás ideje alatt csak-

ugyan sulyosodnak, álljon e helyütt Dr. Gulzmann H.

(berlini orvosnak és egy beszéd hibában szenvedők szá-
mára létesitett poliklinika vezetőjének a mult évi londoni

internationalis hygienikus-kongresszuson) tartott előadásá-
ból a következö részlet: »A gyermekek fele részénél a

beszéd képesség (a kiejtés) fejlődése még nincs befejezve az
iskolába való belépéskor. Az iskolás gyermek kiejtési hibáit
már több izben tettern tanulmányozás s vita targvává,") s igy
most csak vizsgálódásairu végeredményéről akarok szól ni.

Az iskolába lépő gyermekek közül (a kik többnyire 6-ik évüket

töltötték be) 0·5% szenved sulyosabb beszédhibában. mint

a dadogás, hebegés. Ezen hibákbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 Z iskolában annyira
sulyosodnak illetőleg terjednek, hogy a más od i k t CI- n-

é v ben már a növendékek 1%-ának hibás a kiejtése. Az

iskoláztatás befejezésével pedig (vagyis 14 éves elemi is-

kolai tanulök között) 3 Z összes növendékek 15%-a szen-
ved különbözö (sulyosabb) ejlési-hibákban. Ezen eredményt

oly staustikai adatok összevetéséböl nyertem, melyek több

mint 200,000 gyermekre terjednek ki, s melyekből kitünik,

hogy Németországban magában, több mint 100,000 dadogó
és hebegő iskolás gyermek találtalolt.**) C s ak egy l e-

*) 1. Die Verhűtung und Bekampfung des Stotterns in der
Schule, Leipzig 1889, 2. Über die Sprachgebrechen uriter der
Schuljugend, Verhandlungen des X. internatioualen medizinischen
Kongresses 1890. II. k. 6. fej.

~:"*) Hazánkban ily statisztika még nincs, mivel nálunk egy-
általában figyelmen kivül hagyják: ezen sulyos természetü bajt.
Annyi tud va van, hogy 1883-ban és 1884-ben hiteles adatok sze-
rint oly hadkölelesek 0·5% -a találtatott szelgálatra alkalmatlan-
nak nag y fok u ci a dog á s mia t t, a kik az előirt 1·554
méter test nagyságot megütötték.

Aradon a 3153 gyermek között 30. da dog ó t találtam,
vagyis a meg vizsgált gyermekek 0·9% szenvedett a bajban .

. .
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h ebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ö s é g van a beszéd hibák ily ijesztően nagy-

m é r v üte r jed é s é t meg a k adá l y o z n i, s ez az,
hog y az i r v a - o l vas á sio k tat á s fok á n (b e i m

e r s ten Les e unt err ich t) abe s z é d h y g i e n I I j a

követelményeit szigorúan szem előtt tartsuk,

ami ter m ész e tes e n c s aki s ugy kép zei het ö,
ha. a tan i t ó ren del kez i k . a bels z é d P hys i ol 0 -

giájának és h v g i e n á j á n a kl l e g a l á b b némi
i s m e r e t é v e l.«

Az olvasási előgyakorlatok illetőleg beszédgyakorla-

tok ,kezelése korántsem oly egyszerü s könnyü dolog,
mint a miiyen könnyen ezt a dolgot a legtöbb tanitó
veszi, s nem is maradnak el annak káros következmé-
nyei, hogy a tanitöképzö-intézetekben a beszéd hygienája

s a phonetika ösmeretlen dolgok.

Megfigyeléseim azt bizonyitják, hogy az iskolába fel-

adott gyermek legnagyobb részénél, - bár látszólag he-
lyesen artikulálnak - voltaképen se a légzés nem sza-

bályszerü, sem pedig nemejlik ki hibátlanul az egyes

szóhangokat s nem tudják azokat hibátlanul összekap-

csolni. A ki pedig hibásan beszél, az hibásan is fog ol-
vasni, illetőleg nem fogja az egyes betülenek valóban

megfelelő szehangokat ejteni ki. A da dog ó e szótagot
» ká« igyartikulálja: »kkká«, a paragammacismus-
ban szenvedő pedig igy: » lá e • Az r-t ö r ö »óra« helyett

ezt olvassa: »ócha«; a lambdacismusban szenvedö :
»álmos« helyett ezt: »ámmos e-t ; a s e l y p i t ö »kés-

helyett » k é s z e-t, » z s á k « helyett -z á k - -o t , »kutya« he-

lyett »kucsá«-t stb.

A r hin o n i á ban szenvedő (orrán át beszélő) a
magánhangzókat fosztja meg a szinezettöl, a had a r ó

beszéde dagályával teszi a földi halandó véges tűrelmét
próbára, az a ka d? z ó (nem dadogó) unalmas ismételge-
tésekkel kinoz bennünket, mig a he be g ö a mással-

• .
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hangzókat töri kerékbe, lenyelvén, kihagyván, felcserél-

vén vagy egészen szabálytalanul helyettesitvén egyik

mássalhangzóval ,a másikat. (Az egyik aradi iskolában
egy gyermek igy' hebegte el a »Miatyánkot-: »Mitatá!

tiba penette, petteltetté pe, ta te nepen! töttö pel tate
olszátö, teten le tate tatalatói stb.«) *)

Az olvasás elökészitése, az olvasási gyakorlatok,

h~ telkiismeretesen és értelemmel akarjuk kezelni, tehát

legalább is vesznek annvi : időt igénybe, mint az irás
előkészítése, az irási elögvakorlatok, és kell is, hogy ve-

gyenek, mert a gyakorlati életre való tekintettel is sokkal

fontosabb az, hogy min den gye r m e k ti szt a k i-
ejt é s seI b esz élj en már a más o d i kbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf Ü ' g z á s b e-

- követ kez é s e elő t t (a második fogzás ugyanis a kiejtési
hibákat sulyositja, esetleg elő is idéz uj bajokat), mint az,
hogy már az első osztályban kalligraphusokká képezzük a

gyermekeket. A hibás kiejtés a gyermek egész jövőjét veszé-

lyezteti s egész életét megkeseriti, mig ellenben a szép-

irás, a tetszetős vonások hiánya még senkit sem akasz-
tott meg abban, hogy carriere e-t csináljon. E ö t v ö s az

ő hallhatatlan műveit olyan közmondássá vált olvashatat-

lan irással í r ta meg, hogy .- állítólag - csak egy szedő

volt Pesten, a kire kéziratát biz ni lehetett. Ellenben az
ó-kor leghiresebb szónokát Démosthenest mindaddig ki-

fütyülték, mig csak a mindenki által ismert módon, nagy
nehezen le nem szokott nagyfoku da dog á sár 01.

Ha tehát a beszéd hibait apasztani akarjuk, nem
pedig, mint arra sok iskola alkalmat szolgáltat, terjedését

elősegiteni : ugy az olvasási-előgyakorlatokra nagyobb

*Az ált~lam eszközölt ~ szóban levő -r--r- vizsgálat alkal-
mával talált ~47 hibás beszédű gyermeknél ~l-féle ejtési hibát
észlelhetteme
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sulyt kellene az iskolákban fektetni, arra több időt (8-12
hetet) szentelni s azt szakértelemmel kezelni, illetőleg az

első osztály vezetését csakis oly tanitökra bízni, a kik a

kiejtés hibáinak didaktikai uton való orvoslásában jára-

tosak.*) Példát vehetnek ~ tekintetben Nérnetországtól,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i

hol már több mint 100 városban az iskolák mellett pár-

huzamosangyógy-tanfolyamokat á llí to t ta k fel a beszéd-

hibák didaktikai uton való gyógyitására. A magyar pae-

dagogia sokat szenvedett és szenyed még manapság is a

németek majmolásában, a némel paedagogia hajtásainak

az egészen más természelü magyar talajba való sokszor

nagyon káros átültetésévei ! De ime egy oly csemete, a

~y~~~gi~gy oly hajtása, melyet ha átültetni

Sle nénk a magyar iskolába, ez egyszer bizonyára a leg-

szebb gyümölcscsel örvendeztettie meg bennünket! . . .

Az olvasási-előgyakorlatok keretében a hibátlan kiej-

tés elérhetesére és biztosítására szakszerüen összeállitott

légzési-, hang- s beszédgyakorlatoknak 8-.:..12 héten át

való alkalmazása, az egy han g ú s á g veszélyével fenye-

getvén az oktatás menetét (a mi különben a mcstan ér-

vényben 6 hétig tartó előgyakorlatok ideje alatt is kisérl

sok tanitó osztályában) mivel tehelő jobban v á 1 t o z a-

t os s á az oktatás, mint az irási-előgyakorlatok ügyes be-

rendezése és kezelése által?

Már most, kérdem, akad-é valahol értelmes tanító, a

ki oly állítást merne megkoczkáztatni, hogy a 8-12 heti

(vagy esetleg csak 6 heti) olvasási-előgyakorlatokkal pár-

huzamosan haladó írási- előgyakorlatok után ne lehetne

eredményesen irni tanitani.

;.:")Az államnak volna feladata első sorban .4-6 hetes pót-
tanfolyamokat nyitni tanitók szamára a kiejtés hibáinak didák-
Ulmi úton való gyógykezelése elsajátitására, továbbá alkalmas
szakmüvek irására pályázatot hirdetni s a tanitóképezdékben a
beszéd hygienájának oktatását elrendelni.
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Én meghiszem azt, -,hogy Elemi nek és hiveinek sok

bajuk van az irással és nem tudnak kellő eredményt fel-

mutatni, de azt is tudom, hogy akkor elhanyagolják az

irási-elögvakorlatokat vagy legalább nem űzik elég szor-

galommal és kitartással. .

- Fád dolog az az első hat hét, az ember halálra

unja magát!

IIyen nyilatkozatokat már gyakran hallottam az első

os.zlály lanitóilól.

De még fádabb dolog, higyjék el, hogy épérzékü,

halló iskolás gyermekek között 7'84baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% kerék be töri a ma-

gyar nyelvet! *)
Soraimat azon reménynyel zárom, hogy az elmon-

dottak által a t. olvasókat sikerült némileg meggyöznöm

arról, hogy az Elemi-féle irva-olvasási mödszer csak a

kényelemszeretö ta n í tó k .- veszedelmes u tó p ia ja .

*) Szándékom volt ehelyütt vázlatosan bemutatni azt, mint
kezelendők az olvasási-előgyakorlatok a beszéd hygienájára és a
beszédhibákra való tek intettel. de utólag e sorok irása közben
arra határoztam el magamat, hogy kihagyom e dolgozat keretéből.
s azon oknál fogva, mivel egy negyedik ivvel nem akarom a
szerkesztőséget terhelni, a tért még hosszabb időre lefoglalni és 2.
mivel azon reménynyel kecsegtelem magamat, hogy e lapok t.
olvasói szivesebben látnák, ha egy egészen önálló dolgozatban
tárgyalnám az épérzékú gyermekek beszédhibáit s azok didaktikai
uton való gyógykezelését, ugy amint azt a vezetésem alatt álló
orthophonicus-intézetben már eddig is némi sikerrel eszközlöm.
Addig is azonban mig ezt tenni alkalmam leend, a legmelegebben
ajánlhalom tisztelt tanitótársaimnak, érdeklődő szülőknek s ille-
tékes hatóságoknak a következő kitünö szakműveket :

1. Dr. C oe n Raphael: "Pathologie und Teraphie der
Sprachanomalien. Wien und Leipzig 1886.

2. Gut z m ann A.: "Das Stetlern und seine gründliche

Beseitigung- etc. Berlin 1888. 2. kötet.

3. "Medizinisch-paclagogische Monatsschrift für die gesammte

. .
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Adalékok siketnéma oktatás-ügyünk történetéhez.

Hivatkozás legmagasabb rendéletre. *)

Ml12. Tekintetes stb. Mellékelve küldetik a magyar és német
nyelven nyomatott felhivás 60 példányban, mely a bécsi cs. k.
siketnéma intézet czélját, szervezetét és berendezését tartalmazzabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

nem különben egy költségelőirányzat tervezete is oly czélból, hogy
Magyarországban is létesittessék hasonló intézet. Nyilvánuló ezen
felhi vásból a fentemlitett intézet szükséges volta, mert hasonczélu
nevelő intézet nélkül azon szerencsétlen emberek, a kiktől a gond-
viselés a hallás és beszélés tehetségét megtagadta, a kik mintegy
ős állapotban s az emberi társaságból kizárva vannak, tudatlan-
ságban, tétlenségben és minden erkölcsi és vallási ismeret nélkül
nőnek fel j és hacsak valamely külső hatás által vissza nem tar-
tatnak, ugy testileg valamint szellemileg is saját állati ösztöneiket
követik. Ellenben, ha módszeresen neveltetnek, tehetségeik kimü-
veltetnek és tevékenységre ösztönöztetnek. a gond viselés által
nekik is megadott képességeik a vallás-, az erkölcsi- és tudomá-
nyos müveltségtől támogatva ugy magoknak, valamint embertár-'
saiknak is hasznossá tétetnek. Ő felsége ezen oly üdvös intézet-
nek, - melybe a növendékek. osztály és vallás különbség nélkül
felvétetnek - 'Magyarországban és pedig a püspöki székvárosban
Váczon leendő alapitását és állandósitását saját jószántából elha-
tározta. E város közepén, mely várost tiszta levegője és az élelmi-
szereknek középszerü drágasága különösen ajánl, ezen intézet a
legmagasabb kegyur és a helytartó tanács közvetlen felügyelete és
vezetése alatt, valamely közalapitványi épületben még egy év le-
forgása előtt fog felállittatni.

Hogy pedig a kérdéses intézet belső berendezése és fenn-
tartására tekintélyesebb összeg szereztessék be, miután aj elenlegi
terhes körülmények miatt sem a kir. kincstár, sem pedig a köz-
alapitványok, külön rendeltetésük lévén, a kiadásokat nem fedez-
hetik, ő legmagasabb Felsége azon véleményben van, hogy ennek
elérésére az emberszeretet hivassék fel, hogy az emlitett intézet

Sprachheilkunde mit Einschluss der Hygiene der Lautsprache."
Megrendelhető "Fischer's mediz. Buchhandlung"-ja által Berlinben.
A kik bővebben óhajtanak megismerkedni a szakirodalommal,
e művekben kellő utbaigazitást fognak találni.

*) Latin eredetiból forditva.

. .
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szükségleteihez a társadalom tagjai erejük, vagyoni állapotuk és

saját belátásuk szerint adakozzanak. Ez TT. urakkal azon czélból

tudatik bizalmasan, hogy tehetségük szerint az emberszeretet emez

intézményére áldozatkészséggel adjanak és másokat is fel világo-

sitván és az intézet czéljairól kitanitván, adakozásra birjanak. A

gyüjtés és ezen önkéntes adományok kezelésével nemes Chazár
András Gömör és más megyék táblabirája, rozsnyói lakos, a ki

az ez ügyben már emberszerető gondoskodást tanusitott, bízatik

meg, a segélyeket, miket ő részben maga, részben pedig mások

által az egész országban, de minden kényszer nélkül, kinek-kinek

saját tetszését meghagyván, ő személyesen s szóbelileg vagy pedig

levél által a legmagasabb király nevében gyüjt, mihelyt az egyesek

által nyujtott adomány, a 100 frtot eléri, vagy a fő vagy vala-

mely fiók állampénztárba beszolgáltat ja, a hol ez az intézet ré-

szére kezeltetik ; miután pedig a jeles férfiutói nem kivánható,
hogya gyüjtés végett az egész országot beutazza, kinek-kinek

I

tetszésére hagyatik, hogy adományát vagy közvetlen, vagyamegye

vagy községe utján, vagy pedig végre nemes Chazár András utján

á legközelebbi fő vagy közalapitványi pénztárba vagy Budán a

főpénztárba befizesse, a hol rója nyugtát kap. Időről-időre ugy az

adományok összege, valamint a jótévők nevei a budai hetilap

hasábjain kitünteítetnek.
- Ezen kir. helytartó tanács azon reményt táplálja, hogya

TT. urak 6 felsége atyai szándékát minden erőből és tehetségük-

ből támogatni fo~ják és ezen czél elérésére közreműködnek. - To-

vábbá pedig, ha ugyan ezen királyságban állandósitandó siket-

néma intézethez, akár világi akár egyházi tanárok is szükségel-

tetnek, azonnal kihirdetendő lesz és azok, a kik ezen intézetnél

tanári állást betölteni óhajtanak, a bécsi siketnéma intézetben, a

szükséges utasitasokat megnyerendik; hogy minő képességgel kell

ezen kiválasztottaknak, a kik ,hason állást reménylenek, bírniok,

a bécsi szabályzat kivonata _. mely különösen mellékeltetik -

bővebben kimutatja. .

Végre TT. urak, hivatkozva- az 1800 évi ápril 21-én ide

felterjeszteU jelentésükre, ezen kir, helyt. tanács megbizza önöket,

hogy mindezen előfordultakról nemes Chazár András kebelbeli

táblabirót érlesitsék azon hozzáadással, hogy az előre bocsátott

értelemben, az összes kir. úgy egyházi, valamint politikai hatósá"

gokhoz, a mai napon innen körözvények bocsáttatván ki, nem

marad más hátra, minthogy ugyanazon Cházár, saját dicsérendő



- 48

kezdeményezéséből eredt ki sérletét és ezen nyilvános intézet fel-
állitása által saját müve befejezését megkoronázandó, továbbra is
müködésre serkentessék, még egyszer kiemel ve, hogy az egyes
jótévők által eddig, valamint ezután adandó, pénzbeli adományt,
minél gyorsabban egybegyüjtsebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a z o k a t részben is a már emli-
tett módozat szerint a közalapitványi pénztárba bcszállitsa ,

Kelt a magy. kir. helytartó tanácsnak 1800 okt. hó l-én
tartott gyülésében. Tele uraknak jóakaró és készséges szolgújuk.
Mednyánszky János s. k. Lányi Sámuel s. k. Olvastatott 1801.
jan. 22. tartott közgyülésen Pelsőtzön.

V é gez é s.

Ö Felségének ebbéli Alyai gondoskodása, hálaadó szívvel
vétettvén. 'valamint ezen Kegyes Rendelés az ahoz rekesztett nyom-
tatványokkal, Nemzetes és Vitézlő Cházár András Úrnak, mint
ezen igen hasznos, 's az Országban fel-állítandó Oskola Indítójá-
nak 's elő-mozdítójának a' meg-hagyott végre ki-adódik: úgy 'a
jelenvaló öszve-gy ült Rendek-is, ezen jó Tz61nak segítségek által
lejendő eszközöltetésére, fel-serkentettelc.

E' mellett a' Járásbóli Szolgabiráknak-is, ezen Kegyes Ren-
delés, az ahoz zárt Intézet és Tudósításokkal, olly meg-hagyással,
ki-adódik, hogy nem ts ak a' köz-hírre való botsátás, hanem az
Évangyélikusak Templomaikban végbe vitetenc1ő ki-hirdetés" sőU
különös ajánlások által-is mindenképpen igyekezzenek, mind a'
Földes Urakat, mind a' Magyének Városi 's Falusi Községeit arra
bírni, hogy tehetségek szerént pénzbéli Segíts6geket e' végre fel
áldozni el ne múlassák, hé hozván minden Fertály Esztendőben
tartatui szokott Gyülések Idején, az illyetén jól-tévőknek, és aján-
lások mennyiségének Fel-Jegyzését. Költt a' mint felül 's fel-
jegyeztetett.

T. Nemes Gömör Vármegye Ord. Notar. '
Szontagh Mihály által.

(Folytatása köv.)

. .


